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Bình Phước, ngày 10 tháng 03năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 7, lớp 10
theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Thực hiện Công văn số 503/BGDĐT-GDTH ngày 17/02/2022 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc thực hiện giới thiệu, bồi dưỡng giáo
viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2021-2022;
Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ
sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong
cơ sở giáo dục phổ thông;
Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh
về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
Bình Phước;
Căn cứ Công văn số 262/NXBGDVN ngày 15/02/2022 của Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT về việc phối hợp giới thiệu sách giáo khoa lớp
3, 7, 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Căn cứ Công văn số 39/CV-VEPIC ngày 11/02/2022 của Công ty Đầu tư
xuất bản Thiết bị giáo dục Việt Nam về việc Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa
lớp 3, lớp 7 và lớp 10 bộ sách Cánh Diều;
Căn cứ Công văn số 44-BP/CV-VPBox ngày 10/02/2022 của Công ty Cổ
phần phát triển Giáo dục Việt Nam VPBox về việc tổ chức giới thiệu, bồi dưỡng
và cung ứng sách Tiếng Anh 7 Bloggers- Smart và sách giáo khoa Tiếng Anh 10
C21-Smart;
Căn cứ Công văn số 09/2022/CV-ESVN ngày 11/02/2022 của Tập đoàn
Giáo dục Đại Trường Phát về việc giới thiệu các bộ sách giáo khoa Tiếng Anh
lớp 7, lớp 10;
Căn cứ Công văn số 110/SEDIDCO ngày 14/02/2022 của Công ty Cổ
phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, thuộc Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam về việc phối hợp tổ chức giới thiệu bộ sách Tiếng Anh lớp 3, 7, 10 cho
cán bộ quản lí và giáo viên tiếng Anh;
Căn cứ Công văn số 1805/CV-CAB ngày 18/02/2021 của Công ty TNHH
Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh Buồm về việc Giới thiệu, phát hành sách
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giáo khoa Tiếng Anh theo chương trình GDPT 2018 (English Discovery);
Căn cứ Công văn số 24/NXBĐHSP-HCTC ngày 16/02/2022 của Nhà
Xuất bản ĐHSP Hà Nội về việc ủy quyền truyền thông, giới thiệu tập huấn, bồi
dưỡng giáo viên sử dụng SGK, cung ứng và phát hành SGK Tiếng anh 7 THiNK
và Tiếng anh 10 THiNK;
Căn cứ Công văn số 52/UQ-NXB ngày 10/12/2021 của Nhà xuất bản Đại
học Quốc gia TP.HCM về việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần phát triển Giáo
dục Việt Nam – VPBOX phối hợp tổ chức giới thiệu, bồi dưỡng giáo viên và
cung ứng các bộ sách giáo khoa Tiếng Anh,
Sở GD&ĐT Bình Phước ban hành kế hoạch tổ chức giới thiệu sách giáo
khoa (SGK) lớp 7, lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức giới thiệu sách nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về SGK lớp 7,
lớp 10 nhằm:
- Giúp các trường THCS, TH&THCS, THCS&THPT, THPT trong tỉnh
có cơ sở đề xuất lựa chọn SGK theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 8 của Thông tư
số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định
việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông.
- Giúp các Hội đồng lựa chọn SGK khoa lớp 7, lớp 10 của tỉnh có cơ sở
lựa chọn các bộ sách phù hợp theo đề xuất của các cơ sở giáo dục phổ thông;
tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt các bộ SGK lớp 7, lớp 10
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được chọn sử dụng trong các cơ sở giáo
dục phổ thông trong tỉnh từ năm học 2022-2023.
2. Yêu cầu
- Các bộ sách được các Công ty, Nhà xuất bản giới thiệu phải nằm trong
Danh mục SGK lớp 7, lớp 10 đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt.
- Việc tổ chức giới thiệu SGK phải bảo đảm hiệu quả, tối ưu và tiết kiệm
trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Các cơ sở giáo dục và cán bộ, giáo viên trong quá trình tổ chức và tham
gia Hội thảo phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM
GIA, KINH PHÍ TỔ CHỨC GIỚI THIỆU SGK LỚP 7, LỚP 10
1. Nội dung
Giới thiệu SGK lớp 7, lớp 10 đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt
sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng từ năm học 2022-2023.
2. Hình thức, thời gian và thành phần tham gia
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2.1. Hình thức
Việc tổ chức giới thiệu SGK được thực hiện theo hình thức trực tuyến, cụ
thể.
Điểm cầu chính đặt tại Đơn vị phối hợp giới thiệu sách và các điểm cầu
đặt tại các cơ sở giáo dục (các trường THCS, TH&THCS, THPT,
THCS&THPT).
Điểm cầu tại các cơ sở giáo dục: do các trường bố trí tại Hội
trường/phòng họp/phòng học đảm bảo kết nối internet, đường truyền tốt không
bị gián đoạn trong quá trình tổ chức Hội thảo.
2.2. Thời gian, thành phần, địa điểm
a) Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 7: Bao gồm 6 Hội thảo theo
Phụ lục đính kèm (Phụ lục 1 và Chương trình của từng Hội thảo).
b) Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 10: Bao gồm 6 Hội thảo theo
Phụ lục đính kèm (Phụ lục 2 và Chương trình của từng Hội thảo).
2.3. Công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách
- Sở GD&ĐT phối hợp với các Công ty, Nhà xuất bản có SGK được giới
thiệu gửi đến các Phòng GD&ĐT, các trường THCS&THPT, các trường THPT
tài liệu Hội thảo, gồm các bản mẫu SGK, tài liệu liên quan đến việc giới thiệu
sách (Đường Link xem tài liệu đính kèm phụ lục tương ứng với từng Hội thảo).
- Các Phòng GD&ĐT chuyển các tài liệu này đến các trường THCS,
TH&THCS trực thuộc.
- Các trường THCS, TH&THCS, THCS&THPT, THPT chuyển tài liệu
đến các tổ chuyên môn để toàn bộ các CB, GV trong tổ nghiên cứu, thảo luận,
đánh giá SGK, chuẩn bị cho việc tham gia Hội thảo giới thiệu sách và đề xuất
lựa chọn sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 (Sở GD&ĐT sẽ ban hành Kế hoạch đề
xuất, lựa chọn sách giáo khoa sau).
- Chuẩn bị phương tiện, thiết bị:
+ Ở từng Hội thảo, các trường THCS, TH&THCS, THCS&THPT, THPT
chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin của trường chuẩn bị máy tính có kết nối
internet (bộ xử lí Core i5) kết nối với màn hình tivi lớn hoặc máy chiếu kết nối
với máy tính, loa, âm thanh, truy cập vào đường link để tham gia Hội thảo.
+ Trước khi hội thảo giới thiệu sách giáo khoa trực tuyến diễn ra 01
ngày, nhân viên kĩ thuật của các NXB sẽ liên hệ với bộ phận hỗ trợ kĩ thuật của
các trường THCS, TH&THCS, THCS&THPT, THPT test các điểm cầu. Trước
và trong khi diễn ra hội thảo trực tuyến, cán bộ quản lí hoặc nhân viên kỹ thuật
có thể liên hệ Bộ phận hỗ trợ kĩ thuật của NXB để được chỉ dẫn trực tiếp hoặc
phối hợp xử lý sự cố kỹ thuật nếu có.
+ Để quá trình hội thảo giới thiệu sách giáo khoa trực tuyến thông
suốt, các đơn vị cần lưu ý:
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- Ở các điểm cầu, mỗi điểm cầu chỉ sử dụng 01 tài khoản duy nhất của
cán bộ, giáo viên điểm cầu đó để đăng nhập vào phòng họp trực tuyến (đường
link của từng Hội thảo trong Chương trình các Hội thảo tương ứng).
- Các microphone khi không sử dụng phải để ở chế độ tắt.
- Khi có ý kiến/góp ý thì mới bật microphone.
3. Kinh phí tổ chức Hội thảo:
- Kinh phí tài liệu, báo cáo viên: Do các Công ty, Nhà xuất bản có sách
giáo khoa được giới thiệu chi trả.
- Kinh phí nước uống cho CB, GV tại các trường; kinh phí mua hoặc thuê
thiết bị phục vụ Hội thảo, nâng cấp đường truyền internet…(nếu có) tại trường:
Do các trường chi trả từ kinh phí hoạt động chuyên môn đã được phân bổ năm
2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với các Công ty, Nhà xuất bản có SGK được giới thiệu xây
dựng kế hoạch, xác định thời gian, địa điểm, thành phần và tổ chức các hội thảo
giới thiệu SGK lớp 7 tại địa phương, đảm bảo giới thiệu đầy đủ thông tin làm cơ
sở để lựa chọn SGK phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
- Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch
này, đồng thời phối hợp với các Công ty, Nhà xuất bản có SGK được giới thiệu
để các Hội thảo giới thiệu SGK lớp 7, lớp 10 đạt kết quả tốt.
- Cử đại diện lãnh đạo, chuyên viên của Phòng Giáo dục Trung học tham
gia, giám sát các Hội thảo.
- Tổng hợp kết quả tham gia các Hội thảo giới thiệu SGK lớp 7, lớp 10 và
báo cáo Bộ GD&ĐT.
2. Các Công ty, Nhà xuất bản có SGK lớp 7, lớp 10 được giới thiệu
- Phối hợp với Sở GD&ĐT Bình Phước xây dựng kế hoạch và tổ chức
hiệu quả các Hội thảo giới thiệu SGK lớp 7, 10.
- Sớm cung cấp cho Sở GD&ĐT đường link, tài khoản, mật khẩu tham dự
Hội thảo trực tuyến cùng hướng dẫn liên quan để chuyển cho các trường.
3. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các trường THCS, TH&THCS trực thuộc triển khai thực hiện
nghiêm túc kế hoạch này, đồng thời phối hợp với các Công ty, Nhà xuất bản có
SGK được giới thiệu để các Hội thảo giới thiệu SGK lớp 7 đạt kết quả tốt.
- Cử đại diện lãnh đạo, CV của Phòng tham gia, giám sát các Hội thảo.
- Chậm nhất 16 giờ ngày 11/3/2022: Tổng hợp danh sách, thông tin cán
bộ, giáo viên phụ trách kỹ thuật tại các điểm cầu của các trường THCS,
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TH&THCS trực thuộc theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm và gửi về Sở GD&ĐT
(qua email trunghoc@binhphuoc.edu.vn).
- Tổng hợp kết quả tổ chức giới thiệu SGK lớp 7 tại các trường trực thuộc
(theo đề cương tại Phụ lục 4 đính kèm) và gửi về Sở GD&ĐT (qua email trên)
chậm nhất ngày 19/3/2022.
4. Các trường THCS&THPT, THPT
- Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, đồng thời phối hợp với
các Công ty, Nhà xuất bản có SGK được giới thiệu để các Hội thảo giới thiệu
SGK lớp 7, lớp 10 đạt kết quả tốt.
- Cử đại diện Ban giám hiệu của trường tham gia, giám sát tình hình tham
dự của CB, GV ở các Hội thảo.
- Chậm nhất 16 giờ ngày 11/3/2022: Tổng hợp danh sách, thông tin cán
bộ, giáo viên phụ trách kỹ thuật tại điểm cầu của của trường theo mẫu tại Phụ
lục 3 đính kèm và gửi về Sở GD&ĐT (qua email trunghoc@binhphuoc.edu.vn).
- Tổng hợp kết quả tổ chức giới thiệu SGK lớp 7, lớp 10 tại các trường
(theo đề cương tại Phụ lục 4 đính kèm) và gửi về Sở GD&ĐT (qua email trên)
chậm nhất ngày 19/3/2022.
5. Các trường THCS, TH&THCS
- Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, đồng thời phối hợp với
các Công ty, Nhà xuất bản có SGK được giới thiệu để các Hội thảo giới thiệu
SGK lớp 7 đạt kết quả tốt.
- Cử đại diện Ban giám hiệu của trường tham gia, giám sát tình hình tham
dự của CB, GV ở các Hội thảo.
- Chậm nhất 11 giờ ngày 11/3/2022: Tổng hợp danh sách, thông tin
CB/GV phụ trách kỹ thuật tại điểm cầu của của trường theo mẫu tại Phụ lục 3
đính kèm và gửi về Phòng GD&ĐT trên địa bàn.
- Tổng hợp kết quả tổ chức giới thiệu SGK lớp 7 tại trường (theo đề
cương tại Phụ lục 4 đính kèm) và gửi về Phòng GD&ĐT trên địa bàn chậm nhất
11 giờ ngày 19/3/2022.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức giới thiệu SGK lớp 7, lớp 10 Chương trình
GDPT 2018 của Sở GD&ĐT Bình Phước. Mọi vướng mắc trong quá trình thực
hiện, các đơn vị cần liên hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH, ĐT
02713.879107) để được hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các Công ty, NXB có SGK được GT (để p/h);
- Các Phòng GD&ĐT (để t/h);
- Các trường THCS&THPT, THPT (để t/h);
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

